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Notícies

Chico & Rita  una pel·lícula de 
Fernando Trueba

Chico & Rita,  ha estat nominada als Oscar com a 
millor  pel·lícula  d'animació.  Molts  de  nosaltres  la 
vam  poder  veure  a  la  sessió  de  cinema  de 
divendres a la nit  que va emetre el canal TV3. 

El film explica la història d'una parella d'amants a 
l'Havana a finals dels anys quaranta, la relació està 
marcada  per  la  música  de  l'època,  autèntica 
protagonista del film que pretén ser un homenatge 
als clàssics del cinema de Hollywood.

El  llargmetratge  va  ser  produït  amb  capital 
espanyol  ,  amb  la  participació  de  TV3,  i  també 
britànic sota la direcció de Fernando Trueba, que ja 
va  recollir  una estatueta  en la  categoria  de millor 
pel·lícula estrangera per  Belle Epoque (1992), i To 
Errando,  juntament  amb  el  dissenyador  Javier 
Mariscal, l'estudi es troba a Barcelona.

La producció espanyola Chico & Rita resultar aquest 
dimarts nominada com a millor pel·lícula d'animació 
per  la  84 edició dels  Oscars,  segons va anunciar 
l'Acadèmia  de  Hollywood,  que  celebrarà  la  seva 
popular  gala  de premís  el  proper  26 de febrer  al 
teatre Kodak de Los Angeles. La cinta, la primera 
espanyola a disputar aquesta categoria,  competirà 
pel  guardó  amb  els  taquillers   Rang,   Kung  Fu 
Panda 2, El gat amb botes i Une via de xat.

La pel:lícula està dirigida a un públic adult.

El director: Fernando Trueba
Fernando Rodríguez Trueba, va néixer  a Madrid 
a  l'any  1955.  És  escriptor  i  director  de  cinema 
espanyol.  S'inicià  fent  la  crítica  cinematogràfica al 
diari El país i la revista Guia del Ocio.

La  seva  primera  pel·lícula  es  titulà  Ópera  Prima 
(1980), la posterior  Sé infiel y no mires con quien 
tingué un gran èxit.

Entre altres premis va guanyar un Oscar a la  millor 
pel·lícula  de  parla  no  anglesa per  Belle  Époque 
(1993), i tres premis Goya per la mateixa pel·lícula. 
També aconseguí 7 Goyes per  La nena dels teus 
somnis.

És el germà del guionista i productor David Trueba, 
del qual Ariadna Gil n'és la parella.

                      Director. Fernando Trueba

                  Dissenyador: Javier Mariscal
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